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I YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUT
Tätä taksaa sovelletaan
1) Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyä
(b) valvontaa
2) Vesilaissa (587/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyä
3) Maa-aineslaissa (555/1981) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) luvan ja ottamissuunnitelman käsittelyä
(b) ottamistoiminnan valvontaa
4) Jätelaissa (646/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyä
(b) valvontaa
5) Merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymistä
6) Vesiliikennelaissa (782/2019) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat
(a) kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin haettavan luvan käsittelyä
7) Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain mukaiset suoritteet (764/2019)

1 § Ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Ympäristönsuojelulain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty
liitteenä 1 olevassa maksutaulukossa.
Useaa luvanvaraista toimintoa koskevan lupa-asian käsittelystä peritään maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta.
Ympäristönsuojeluasetuksen 13.2 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä peritään aiheutuneet kulut sekä 100 euroa tilaisuudelta.
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan
perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu. Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä maksu osana tarkastusmaksua. Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastukPorin kaupunki
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sesta peritään maksu käytetyn työajan mukaan.
Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten yhteiskäsittelylupien valvontamaksusta määrätään maaainestaksassa.

2 § Vesilain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Vesilain mukaisen asian käsittelystä perittävät maksut
(a) 4:2 § mukainen talousveden ottamisen rajoittaminen
(b) 5:5 § mukaisen ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen
(c) 5:9 § mukaisen oikeuden myöntäminen ojittamiseen
(d) 5:14 § mukaisen oikeuden myöntäminen toisen ojan käyttämiseen
muuhun kuin maan kuivattamiseen

250 €
500 €
500 €
500 €

3 § Maa-aineslain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu maaaineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla. Perittävät maksut on
esitetty liitteenä 2 olevassa maksutaulukossa.

4 § Jätelain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Jätelain mukaisen asian käsittelystä perittävät maksut
(a) 75 § mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antaminen
ja sen valvonta
(b) 100 § mukainen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin
(c) 124 § mukaiset tarkastukset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti
olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja
(d) 125 § mukaisen yksittäisen määräyksen antaminen ja sen valvonta
(e) 126 § mukaisen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi
annetun määräyksen antaminen ja valvonta

500 €
150 €
250 €
500 €
500 €

5 § Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä perittävät maksut
(a) 9 luvun 4 §:n mukainen jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitseminen
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
250 €

6 § Vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittelymaksut
Vesiliikennelain mukaisen asian käsittelystä perittävät maksut
(a) 106 §:n mukaisen kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin
haettavan luvan käsittely

500 €
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7 § Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain mukainen käsittelymaksu
Lupakäsittelyn yhteensovittamisesta perittävä maksu on käytettyyn käsittelyaikaan perustuen 70 €/h.

8 § Pakkokeinopäätökset
Maa-aineslain mukaisen pakko-keinopäätöksen käsittelystä perittävät maksut
1) Lautakunnan päätös pysyttää viranhaltijan antama määräys
2) Uhkasakon asettamispäätös
3) Teettämisuhan asettamispäätös
4) Uhkasakon tuomitsemispäätös
5) Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös

640 €
640 €
640 €
640 €
640 €

Mikäli samaan päätökseen sisältyy sekä aiemmin asetetun uhkasakon tuomitseminen että uuden uhkasakon
asettaminen, peritään päätöksestä vain yksi maksu.

9 § Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan
Edellä säädetyn maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut
1) asiantuntijaviranomaisen lausunto esitetyn laskun mukaisesti ja 100 euroa lausunnolta
2) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
Jos ympäristönsuojelulain tai maa-aineslain mukainen lupahakemus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden
ja vaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdessä,
lisätään tämän taksan mukaiseen maksuun lehti-ilmoituksista aiheutuneet todelliset kustannukset.
Mikäli päätös koskee hakemusta tai ilmoitusta, joka on toimitettu viranomaiselle lainsäädännössä edellytettyä
myöhemmin, peritään tämän taksan mukainen maksu kaksinkertaisena.

10 § Maksun alentaminen ja kohtuullistaminen
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan maksu määrätä
20 - 50 prosenttia säädettyä maksua pienemmäksi. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan tai ilmoituksen luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksesta periä erityisistä
syistä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu, joka on kuitenkin vähintään 50 % säädetystä maksusta.
Toiminnan olennaista muuttamista tai lupa- tai ilmoituspäätöksen tarkistamista tai uudistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia säädettyä maksua pienemmäksi.
Lupa- tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50
prosenttia säädettyä maksua pienemmäksi.
Ympäristönsuojelulain 206 §:n ja jätelain 144 a §:n tarkoittamien mikroyritysten ja luonnollisten henkilöiden valvontamaksu voidaan määrätä 50 prosenttia säädettyä maksua pienemmäksi. Mikroyritysten osalta alennus
edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle
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riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi.

11 § Asian käsittelyn peruuttaminen tai raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa
muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi,
peritään säädetystä maksusta 50 prosenttia sekä muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 57 § mukaisesti.

12 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään säädetyn mukainen maksu. Mikäli
hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia säädettyä maksua pienemmäksi.
Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, peritään asian valmistelusta 100 euron maksu.

13 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään säädetystä
maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen, koska hakija ei ole ollut hakemansa päätöksen
tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
Jos tuomioistuimen päätöksen mukaan 9 §:n 1 – 2 momentissa mainittu menettely on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä osin.

14 § Yksityisoikeudelliset maksut
Kaupungin omistamia maa- ja vesialueita koskevista metsästysluvista
ja ammattikalastajien kalastusluvista peritään

60 € / päätös.

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta muuhun kuin viranomaistehtäviin
liittyvistä selvityksistä, asiantuntijalausunnoista, tietojen keräyksistä
taikka erilaisista laskenta- tai mittaustehtävistä peritään

80 € / toimenpide.

kuitenkin yhden tunnin ylittävältä ajalta lisäksi

60 € / tunti.

Lautakunta päättää erikseen tapauskohtaisesti omien julkaisujensa
myyntihinnan. Ellei hintaa ole erikseen määrätty, peritään niistä

10 € / kappale.

Valokuvien käyttöoikeudesta ennalta määriteltyyn tarkoitukseen peritään

80 € / kappale.

Valokuvavedoksista peritään

120 € / kappale.
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Yksityisoikeudellisista maksuista perittäviin korkoihin sovelletaan korkolain säännöksiä.
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II MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISEN MAKSUT
15 § Hirvieläin- ja petovahingot
Hirvieläin- ja petovahinkojen arvioimisesta peritään 100 euroa arviointikerralta.

III YLEISET EHDOT
16 § Arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut
Asiakirjoista peritään lisäksi kulloinkin voimassa olevan asiakirjojen lunastamisesta ja lähettämisestä taksan
mukaiset lunastusmaksut (Porin kaupungin asiakirjahinnasto).

17 § Maksujen määräytymisperusteet
Maksut perustuvat asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten keskimääräiseen
arvoon. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yleiskustannuksista.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.
Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Viranhaltijan työtunnin hinta on 50 euroa, ellei edellä ole muuta säädetty. Viranhaltijan suorittama erillinen näytteenotto 40 euroa.

18 § Maksusta päättäminen
Maksusta, lisämaksusta, maksun alentamisesta ja maksun palauttamisesta päättää käsiteltävässä asiassa toimivaltaisena oleva viranomainen.

19 § Maksun suorittaminen
Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, kun päätös on
annettu.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (706/2007) säädetään.

20 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
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Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista korkoa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
(706/2007) säädetään.

21 § Muistutukset ja oikaisunhaku määrätystä maksusta
Näiden maksujen perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa
asianomaiselle viranomaiselle. Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole viranomaisen toimesta
muutettu, niin muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään.

22 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022.
Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella.
Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.
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LIITE 1 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTEN ASIOIDEN MAKSUTAULUKKO
Ympäristölupahakemuksen käsittely

Maksu €

Metsäteollisuus
A Puun kyllästämö, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 75 m3 vuorokaudessa
puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa samanaikaisesti vähintään
A Kuorellisen
20 000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, jossa on suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä
Suurlastulevyä, lastulevyä tai kuitulevyä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti taikka
A
vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas
B Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö

6 600
3 300
17 600
3 000

Metalliteollisuus
A Rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas
A Muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö, ei kuitenkaan kylmäprosessit
langanveto, valssaus ja syväveto
Rautametalli- tai muu valimo tai sulatto, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 tonnia vuoA rokaudessa ja enintään 200 tonnia vuodessa; sulattaessa lyijyä ja kadmiumia enintään 4 tonnia
vuorokaudessa
A Rautametallien jalostus suojakäsittelemällä sulalla metallilla
Rautametallien kuumavalssaamo, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 20 tonnia tunnissa tai
A takomo, jonka vasaroiden iskutyö on enintään 50 kilojoulea vasaraa kohti tai lämmitysteho on
enintään 20 megawattia
A Laivatelakka
A Akkutehdas
B Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen

26 400
30 800

13 200
13 200

17 600
8 800
6 600
3 600

Energian tuotanto
Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään
B 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalueen kaikkien
energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 megawattia

4 200

Kemianteollisuus
A Pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa
A Kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai mastisointiprosessi
Mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 tonnia
A
vuodessa
A Tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas

5 280
11 000
8 800
11 000

Polttoaineiden valmistus tai kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ja käsittely
Muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden polttoaineteho on alle 20 megawattia
A Kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristustoiminta
B Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
A

B Kivihiilivarasto

9 000
22000
2 500
1 800
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Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
A Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia (YSA 1 § kohta 6)
B Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia (YSA 2 §, kohta 5)

8 800
3 600

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
B Kivenlouhimo tai muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kiven louhinta
B Kiinteä tai tietylle alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus

2 400
3 000

Mineraalituotteiden valmistus
A Sementtitehdas
A Kalkin tuotanto

13 200

A Mineraalivillatehdas
A Lasia tai lasikuitua valmistava tehdas

13 200

A Kipsilevytehdas
B Keramiikka- tai posliinitehdas

11 000

11 000
11 000
3 360

B Kevytsoratehdas
B Kevytbetonitehdas

2 400
2 400

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
A Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä tai värjäystä suorittava laitos tai kuitukangastehdas
A Turkismuokkaamo
A Nahkatehdas
B Tekstiilien vesipesula tai muu kuin rekisteröitävä kemiallinen pesula

5 280
6 600
13 200
1 200

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
A Elintarvikkeiden ja rehujen valmistus (YSL liite 1 taulukko 2 kohta 10)

6 600

Eläinsuojat ja kalankasvatus
Eläinsuoja
A



Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle, 600 emolehmälle; taikka muu eläinsuoja, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä on vähintään 3000 (YSL
taulukko 1 kohta 11 a)

5 500

Turkistarha
A

A

B







Vähintään 8000 siitosnaarasminkkiä tai -hilleriä tai yhteensä vähintään 49 600 minkkiä tai
hilleriä (1 440 eläinyksikköä tai suurempi), vähintään 4000 siitosnaarakettua tai -supia tai
yhteensä vähintään 16 800 kettua tai supia (984 eläinyksikköä tai suurempi)

6 600

Vähintään 4000 ja alle 8000 siitosnaaraminkkiä tai -hilleriä tai yhteensä vähintään 24 800
minkkiä tai hilleriä (720 eläinyksikköä tai suurempi), vähintään 1400 siitosnaaraskettua tai supia tai yhteensä vähintään 9800 kettua tai supia (574 eläinyksikköä tai suurempi)

3 200

Vähintään 500 ja alle 4000 siitosnaarasminkkiä tai- hilleriä tai yhteensä alle 24 800 minkkiä
tai hilleriä (alle 720 eläinyksikköä); vähintään 250 ja alle 1400 siitosnaaraskettua tai -supia
tai yhteensä alle 1400 kettua tai supia (alle 574 eläinyksikköä)

2 200
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Liikenne
Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaA leja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen, ei kuitenkaan
kappaletavaran siirtäminen
B Muu lentopaikka kuin lentoasema

5 280

B Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

3 000

3 000

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
A Kaivannaisjätteen jätealue

13 200

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili-, tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu
käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle
A 
B 

Käsiteltävä määrä yli 50 000 tonnia vuodessa

8 000

Käsiteltävä määrä alle 50 000 tonnia vuodessa

4 000

Maankaatopaikka
A  Mitoitettu käsittelymäärä yli 50 000 tonnia vuodessa
B  Mitoitettu käsittelymäärä alle 50 000 tonnia vuodessa

6 600
2 500

Muu jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista
A 

Käsiteltävä määrä vähintään 20 000 ja enintään 50 000 tonnia vuodessa


B 

Käsiteltävä määrä vähintään 50 000 tonnia vuodessa

8 000
15 000

Käsiteltävä määrä alle 20 000 tonnia vuodessa

4 000

Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastoinB tipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkajätteiden varastointipaikka
B Autopurkamo
B Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos, jonka käsittelykapasiteetti enintään 10 tonnia
vuorokaudessa

2 000
3 000
2 500

Muu toiminta
A Öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä
Muu kuin YSL liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ilmoituksenvarainen ulkona sijaitseva ampumaraB
ta
B Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
B Krematorio ja lemmikkieläinten polttolaitos
B Jätevesien johtaminen maahan tai ojaan (YSL 27 §, 2 momentti, kohta 2)

55 €/h
3 000
2 000
3 000
1 000

YSL 27 §:n mukainen ympäristölupaa edellyttävä toiminta
B Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
B Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

1 000
3 000
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YSL 28 §:n mukainen luvanvaraisuus pohjavesialueella
B Asfalttiasema
B Energiantuotantolaitos

2 750

B Eläinsuoja (YSL liite 4 kohta 5)
B Betoniasema tai betonituotetehdas

2 200

B Jakeluasema
B Kemiallinen pesula

2 200

B Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
B Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat (YSL liite 4 kohta 4)

4 400

3 850
2 400
2 200
6 600

3

haitallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jonka tilavuus on yli 100 m , mutta alle
B Terveydelle
1000 m3 (YSL liite 4 kohta 2)
B Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta
vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa
B Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko
B Kiinteä eläintarha tai huvipuisto
B YSL liitteessä 1, 2 tai 4 tarkoitettu, mutta niitä vähäisempi toiminta

5 000
3 000
2 200
2 200
2 200

YSL 115 a §:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500
lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täyskasvuiselle emakolle, vähinB
tään 250 ja alle 2000 lihasialle, vähintään 4000 ja alle 40 000 munituskanalle tai vähintään 10
000 ja alle 40 000 broilerille; tai usealle eläinlajille, joiden kokonaiseläinyksikkömäärä on vähintään 250 ja alle 3000
B Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
B Elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat (YSL liite 4 kohta 4)
haitallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jonka tilavuus on yli 100 m3, mutta alle
B Terveydelle
3
1000 m (YSL liite 4 kohta 2)

2 200
3 000
3 300
3 000

B Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta
vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa
B Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko

3 000

B Kiinteä eläintarha tai huvipuisto

2 200

2 200

YSL 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti
B Energiantuotantoyksikkö
B Asfalttiasema

1 925
1 375

B Polttonesteiden jakeluasema
B Kemiallinen pesula
B Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
B Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas

825
825
1 650
1 200
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YSL luvun 12. mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely
Tilapäinen melua tai tärinää aiheuttava toiminta
B 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö

300

B 

Suuri ulkoilmatapahtuma

600

B 

Muu erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta

150

A Koeluontoinen toiminta

2 500

B Koeluontoinen toiminta

750

A Poikkeukselliset tilanteet

1 000

B Poikkeukselliset tilanteet

500

Valvontamaksut
A
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus (168 §)

550

Onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteen valvonta (169 §)

700

Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:n mukaiseen päätökseen liittyvä valvonta

700

Vuosi- tai osavuosiraportin tarkastus

150

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus (168 §)

300

Onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteen valvonta (169 §)

350

Ympäristönsuojelulain 175, 176 tai 181 §:n mukaiseen päätökseen liittyvä valvonta

350

B

Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittely
A
Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (64 §)

250

Päätös tarkkailumääräyksen muuttamisesta (65 §)

250

Oikeus jäteveden johtamiseen (68 §)

500

Päätös luvan raukeamisesta (88 §)

500

Päätös toiminnan lopettamiseen liittyvistä määräyksistä (94 §)

500

Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös (199 §)

250

Vakuuden hyväksyminen (199 §)

250

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen (64 §)

125

Päätös tarkkailumääräyksen muuttamisesta (65 §)

125

Oikeus jäteveden johtamiseen (68 §)

250

Päätös luvan raukeamisesta (88 §)

250

Päätös toiminnan lopettamiseen liittyvistä määräyksistä (94 §)

250

Toiminnan aloittamislupaa koskeva erillinen päätös (199 §)

125

Vakuuden hyväksyminen (199 §)

125

B

Porin kaupunki
Kirjaamo
Y-tunnus 0137323-9

Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori
Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417

www.pori.fi
etunimi.sukunimi@pori.fi

15 (17)
Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Muut
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (156 d §)

150

Muiden kuin haittaakärsivien asianosaisten aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely (205 §)

360

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

150
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LIITE 2 MAA-AINESLAIN MUKAISTEN ASIOIDEN MAKSUTAULUKKO
Tarkastusmaksu
Lupahakemuksen käsittelystä peritään seuraavat maksut:
1) Lupahakemuksen tarkastaminen
Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 14 euroa / 1 000 m3.
 kuitenkin vähintään 300 euroa
Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun hakemuksen yhteiskäsittelystä peritään
maksuna maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen tarkastamista koskeva maksu sekä lisäksi ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen käsittelyn osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta
maksusta.
2) Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä
ottamissuunnitelmaa 200 euroa
3) Luvan muuttaminen
Voimassa olevan ottamisluvan mukaisella alueella tapahtuva ottamismäärän nosto 14 euroa / 1 000 m3.
 kuitenkin vähintään 300 euroa
Muu muutos voimassa olevaan ottamislupaan 300 euroa.
4) Luvan siirto
Luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 200 euroa.
5) Luvan jatkaminen
Luvan voimassaoloajan jatkaminen lupamääräyksiä muuttamatta 200 euroa.
6) Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen
Oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden
käsittelystä peritään 200 euroa.
Tarkastusmaksua määrättäessä otetaan ottamismäärän 500 000 m3 ylittävältä osalta huomioon vain puolet.
Valvontamaksu
Todelliseen vuotuiseen ottomäärään perustuva vuosittainen valvontamaksu on 35 euroa / 1 000 m3.
 kuitenkin vähintään 200 euroa
Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta peritään
yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta valvontamaksusta.
Luvan haltijan on vuosittain ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden maaaineksen ottomäärä (k-m3). Luvan haltijan on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle kirjallinen selvitys
vuotuisesta maa-aineksen ottotoiminnasta. Mikäli ottotoimintaa ei ole tapahtunut, peritään valvonnasta 80 euroa.
Mikäli luvanhaltija ilmoittaa lopettaneensa maa-ainesten oton ennen luvan voimassaoloajan umpeen kulumista
ja lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi tai lupa perutaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja
tämän jälkeen peritä.
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Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, peritään valvontakulut todellisten viranomaiselle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta viranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut todellisten viranomaiselle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
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